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THÔNG BÁO  

V/v: Ghi danh và tĩnh tâm cho các em Dự tu 

 

Kính gửi: quý Cha, quý cộng đoàn Dân Chúa, đặc biệt các em Dự tu, 

Hàng năm vào dịp Tết Âm lịch, Ban Mục vụ Ơn gọi tổ chức tĩnh tâm cho các em Dự tu giáo phận. 

Vì thế, Ban Mục vụ ơn gọi Giáo phận kính mời tất cả các em Dự tu đang sinh hoạt ở các Nhóm, 

những em đã tham dự các kỳ thi vào Đại Chủng viện và những em đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao 

đẳng có đủ điều kiện dự thi khóa XVII năm 2019 về tham dự ngày tĩnh tâm tại Đại Chủng viện 

thánh Phanxicô Xaviê, thời gian từ 08h00’ - 17h00’, thứ Tư, ngày 21 tháng 02 năm 2018 (tức ngày 

mồng 06 Tết Nguyên đán). 

Để ngày tĩnh tâm được sốt sắng và việc tổ chức được thuận tiện, xin các em đăng ký theo chỉ dẫn 

sau: 

1. Dự tu đã dự thi các khóa trước hay đã đủ điều kiện dự thi khóa tới 

Các em đã dự thi các kỳ thi vào Đại Chủng viện thánh Phanxicô Xaviê hoặc những em vừa tốt 

nghiệp Đại học hay Cao đẳng, có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi vào Đại Chủng viện khóa XVII 

năm 2019, xin đăng ký qua email: mucvuongoi@gmail.com  

2. Dự tu đang sinh hoạt tại các Nhóm 

Các em đang sinh hoạt trong các Nhóm Dự tu xin đăng ký với Trưởng nhóm. Trưởng nhóm sẽ gửi 

danh sách cho Ban Mục vụ qua email: mucvuongoi@gmail.com 

Vì tầm quan trọng và lợi ích đối với hành trình tìm hiểu và sống ơn gọi của các em, Ban Mục vụ Ơn 

gọi yêu cầu các em hiện diện đầy đủ và tham dự tích cực ngày tĩnh tâm này. Nếu ai không tham dự 

được, xin vui lòng cho biết lý do. 

Thời hạn ghi danh: trước ngày 15 tháng 02 năm 2018. 

Mọi thắc mắc xin các em liên lạc với cha Phêrô Trần Cầu Hoa, Tiền Chủng viện Xã Đoài, Nghi 

Diên, Nghi Lộc, Nghệ An qua email trên hoặc điện thoại: 0968.775.546.  

Ban Mục vụ Ơn gọi kính chúc quý Cha và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa dồi dào phúc lành của 

Thiên Chúa trong năm mới này! 

 

T/M. Ban Mục vụ Ơn gọi   

Trưởng ban  

 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương 


